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مقدمة:
كشفت الياابن يف شهر تشرين األول من العام 2022 النقاَب عن خطة جديدة لألمن 
القومي تشري إىل أكب عملية تسليح للجيش الياابين منذ احلرب العاملية الثانية، ومضاعفة اإلنفاق 
خ يف دستورها، وذلك يف مواجهة التهديدات املتزايدة  الدفاعي واالحنراف عن االجتاه السلمي املرتسِّ

من اخلصوم اإلقليميي، فضاًل عن تقلُّبات البيئة الدولية الراهنة. 
من اجلدير ابلذكر أنَّ احلكومة الياابنية أقرَّت ثالث واثئق أمنية)1( -إسرتاتيجية األمن القومي 
الدفاعية  القدرات  لتعزيز  الدفاع-؛  قوات  تطوير  وخطة  الوطين،  الدفاع  واسرتاتيجية   ،)NSS(

للياابن وسط بيئة أمنية غري مستقرة.
تشمل التدابري اجلديدة إجراءات من شأهنا أن متكِّن الياابن من امتالك »قدرات اهلجمات 
املضادة«، والقدرة على مهامجة أراضي دولة أخرى بصورة مباشرة يف حالة الطوارئ، ويف ظل ظروف 

حمددة.
وأصدر رئيس الوزراء الياابين -يف وقت سابق من كانون األول من العام 2022- تعليماته 
إىل وزيري الدفاع واملالية بتأمي أموال لزايدة ميزانية الدفاع الياابنية إىل )%2( من الناتج احمللي 
اإلمجايل حبلول عام 2027، وَوْفقاً لوزير الدفاع الياابين؛ لتصبح الياابن الثالث من حيث اإلنفاق 

العسكري يف العامل بعد الوالايت املتحدة والصي.
إبقرارها للسياسة الدفاعية اجلديدة تتخلَّى الياابن عن اجتاهها السلمي الدفاعي الذي رسَّخته 
يف دستورها بعد احلرب العاملية الثانية، والذي وضع قيوداً على قوات الدفاع الذايت اخلاصة با من 

أنَّه ال ميكن استخدامها إال ملا يوحي به امسها، وهو الدفاع عن األراضي الياابنية)2(. 
1. Kosuke, T. )2022(, Japan’s Major Turning Point on Defense Policy, The 
Diplomat, December 17.
2. Lendon, B., Chang, W., Jozuka, E. & Ogura, J. )2022(, Japan approves long 
range weapons to counter growing threats from rivals, CNN, December 20. 
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تشكِّل السياسة الدفاعية الياابنية اجلديدة ثورة يف التوجهات اإلسرتاتيجية لطوكيو، ممَّا يُثري 
تساؤالت مهمة بشأن التوقيت، والدالالت، والتداعيات املرتتبة على تغيري طوكيو لسياستها األمنية 

والدفاعية.
أواًل: التوقيت 

جتدر اإلشارة إىل أنَّ الياابن أصدرت وثيقة الدليل الدفاعي، أو اإلسرتاتيجية الدفاعية ألول 
مرة عام 2013، إال أنَّ البيئة اإلقليمية للياابن مل تكن ابلصورة اليت أصبحت عليه اآلن، خصوصاً 
اتيوان،  والشرقي ومضيق  اجلنويب  الصي  والتوترات يف حبري  الباسيفيك،  آسيا  التوتر يف  يف ظل 
فضاًل عن أنَّ احلرب يف أوكرانيا قد أظهرت أنَّ ظاهرة الغزو ما تزال احتمااًل جيب أن تبين الدول 
ر االختالف يف اللغة، والصياغة بي الوثيقة الصادرة عام  قدراهتا العسكرية الكفيلة بتفاديه، ممَّا يفسِّ

2013، وتلك اليت صدرت عام 2022)3(.  
تصف الياابن -يف وثيقة اإلصالح الدفاعي- أحد هؤالء املنافسي )الصي( أبنَّه »التحدِّي 
اإلسرتاتيجي األكب هلا. تراقب طوكيو عن قرب جهود الصي احلثيثة يف تنمية قدراهتا العسكرية 
البحرية واجلوية يف مناطق ابلقرب من الياابن، يف حي تدَّعي أنَّ جزر )سينكاكو( اليت ختضع لإلدارة 
الياابنية، وهي سلسلة غري مأهولة ابلسكان تقع يف حبر الصي الشرقي، وتدَّعي الصي عائديتها، 
وتقوم سفنها بغارات متكررة ابلقرب من اجلزر، اليت تسميها )بيجي دايهو(، يف حي تدافع الياابن 

ابلطائرات احلربية دفاعاً شبه يومي رداً على اقرتاب الطائرات الصينية من جماهلا اجلوي.
يف غضون ذلك، تكثِّف الصي ضغطها العسكري على اتيوان، اجلزيرة اليت متتَّع حبكم ذايت، 
واليت يصنفها صانع القرار الياابين ابحليوية ألمن الياابن القومي. قامت الصي -يف آب من العام 
املاضي- وكجزء من محلة الضغط على اتيوان إبطالق مخسة صواريخ سقطت يف املنطقة االقتصادية 
اخلالصة للياابن ابلقرب من اتيوان؛ رداً على زايرة رئيسة جملس النواب األمريكي )اننسي بيلوسي( 

إىل اتيبيه)4(، وهو ما يكشف حقيقة أنَّ أيَّ صراع يف مضيق اتيوان ستكون الياابن أطرافاً فيه.
من الغرب، تراقب الياابن جهود التسلُّح املثرية للقلق لكوراي الشمالية. إذ اختبت )بيونغ 
اينغ( صواريخ يف )34( مناسبة يف العام 2022، مبا يف ذلك إطالق صاروخ فوق الياابن يف تشرين 

3. Rajagopalan, R. )2022(, Japan’s New Strategic Direction, The Diplomat, 
December 30.
4. Kosuke, T. ibid.
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األول من العام نفسه للمرة األوىل منذ مخس سنوات)5(. 
املتنازع عليها بي موسكو  الكوريل  الروسية على جزر  التعزيزات  أدَِّت  الياابن،  ويف مشال 
وطوكيو منذ بداية احلرب يف أوكرانيا، واخلطاب العدائي من موسكو، إىل زايدة املخاوف يف طوكيو 

ا قد حتتاج إىل الدفاع عن أراضيها يف مواجهة هتديدات متعددة يف وقت واحد.  من أهنَّ
إذن هذا التحوُّل يف البيئة اإلقليمية للياابن وحتوهلا إىل ميدان للصراع بي القوى الكبى، 
واخنراط الوالايت املتحدة يف دبلوماسية حتالفات مكثَّفة يف هذه املنطقة هتدف إىل احتواء الصي، 
قد أجب الياابن على التكيُّف مع هذا التحوُّل، الذي ال يستبعد أن يكون جزءاً من ترتيبات إقليمية 
منفردة.  الصي  مواجهة  دون  حتول  اقتصادية  حتدايت  بدورها  تواجه  اليت  املتحدة  الوالايت  مع 
ويتكشف هذا التنسيق بي طوكيو وواشنطن يف زايرة وزيري الدفاع واخلارجية للياابن إىل واشنطن 
األمنية  االستشارية  اللجنة  اجتماع  إطار  األمريكيي يف  بنظرييهما  ولقاؤمها   ،11/1/2023 يف 

األمريكية–الياابنية، وإصدارمها بياانً مشرتكاً، ومن أهم ما جاء فيه)6(: 
قلق البلدين من السياسات الصينية الرامية إىل إعادة تشكيل النظام الدويل لصاحلها، ممَّا 	 

يشكِّل أكب حتٍد إسرتاتيجي يف منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ.
تقارب إسرتاتيجيات األمن والدفاع لكال البلدين حنو تعزيز الردع بطريقة متكاملة.	 
أتكيد البلدين أنَّ املادة اخلامسة )الدعم العسكري األمريكي للياابن( من االتفاقية األمنية 	 

الياابنية األمريكية، تنطبق على جزر )سينكاكو(. 
مل يتغريَّ موقف البلدين بشأن اتيوان )والذي يُعدُّ أمن اتيوان امتداداً لألمن القومي للبلدين(. 	 

األمر الذي ردَّت عليه وزارة اخلارجية الصينية)7( يف 13/1/2023 على لسان متحدثها 
ابلقول: »إنَّ الصياغة اخلاصة ابلصي يف البيان املشرتك تنمُّ عن عقلية )اللعبة الصفرية اليت سادت( 
احلرب الباردة، ومعلومات عن الصي ال أساس هلا من الصحة ونشجبها حبزم....، واتبع املتحدث 
ابسم اخلارجية الصينية ابلقول حنث الوالايت املتحدة والياابن على التخلِّي عن عقلية احلرب الباردة 
5. Lendon, B., Chang, W., Jozuka, E. & Ogura, J. ibid 
6.https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-
statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22.
7.  http://arabic.people.com.cn/n3/2023/0116/c31664-10196274.html.

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22
http://arabic.people.com.cn/n3/2023/0116/c31664-10196274.html
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يف منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ، والتوقُّف عن خلق أعداء ومهيي«. 
يشكِّل بيان اخلارجية الصينية يف ردِّه على ما ورد يف البيان املشرتك للجنة االستشارية األمنية 
األمريكية الياابنية، تشخيصاً ووصفاً للبيئة اإلسرتاتيجية اليت تتشكَّل اآلن يف شرق آسيا، وهي بيئة 
أقرب إىل احلرب الباردة، تتصاعد فيها احتماالت املواجهة حيث التحالفات، وسباق التسلح أهم 

أدوات إدارة الصراع. 
اثنياً: الدالالت 

ا واحدة من أكثر اجليوش حداثة وقوة يف العامل، فقد ُصمَِّمت  بينما يُنظر إىل الياابن على أهنَّ
أسلحتها للدفاع فقط، مبعىن أنَّ املدايت القتالية لألسلحة الياابنية هي للدفاع عن األراضي الياابنية. 
لكن اإلسرتاتيجية الدفاعية اجلديدة، اليت قالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الياابنية يف وقت سابق هذا 
ا ستمنح طوكيو أسلحة مثل صواريخ )توماهوك( أمريكية الصنع، واليت ميكن أن  األسبوع، إذ إهنَّ
تضرب أهدافاً يف الصي، أو كوراي الشمالية، أو روسيا، إذا شنَّت هذه الدول هجمات على الياابن 

أو دول حليفة هلا.
احلالية  الياابنية  الصاروخي  الدفاع  الياابين »ميكن ألنظمة  الذايت  الدفاع  قوة  ملسؤويل  وْفقاً 
إسقاط أهداف يف نطاق )50( كيلومرت. لكن الصي، على سبيل املثال، لديها صواريخ ميكن 
إطالقها من جمموعة واسعة من الطائرات احلربية من مسافات بعيدة تصل إىل )300( كيلومرت«؛ 
ممَّا يكشف اخللل يف التفكري والقدرات اإلسرتاتيجية للياابن اليت كان جيب أن تعاجل هذه الفجوة 
يف التفكري والقدرات، ومن َثَّ عاجلته الواثئق الدفاعية الثالث اليت تبنتها الياابن هناية عام 2022. 
إنَّ قرار طوكيو بناء قدرات هجومية انجم عن إدراكها أنَّ التوتُّرات يف حبر الصي اجلنويب 
ومضيق اتيوان، فضاًل عن اخلالف مع روسيا حول جزر الكوريل، والتقارب الصيين الروسي جتعل 
التوتُّر يف احمليط  احتماالت الصراع املسلح قائمة، مع اإلدراك أبنَّ قرار طوكيو هذا قد تزيد من 

اهلادئ. 
اعتماداً  الدخول يف صراع مسلح،  الياابن  استعداد  ُتشري إىل  أنَّ هناك داللة أخرى  كما 
على القدرات الذاتية، وهو مؤشر إىل أنَّ الياابن -وإن كانت قد أشارت يف إسرتاتيجيتها الدفاعية 
ظل  ُتدرك يف  ابتت  املتحدة-  الوالايت  مع  التحالف  التحالفات، وخصوصاً  أمهية  إىل  اجلديدة 
التجربة األوكرانية أنَّ الصراع مع قوة نووية قد يشكِّل رادعاً للحلفاء للدخول يف صراع مسلح من 
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ر يثري بدوره تساؤل يتعلق ابحتمال سعي الياابن إىل امتالك قدرات نووية؟  أجل احلليف، وهو مؤشِّ
الياابن حليف  إذ إنَّ  املتحدة والصي،  الوالايت  العاملي بي  الصراع  وهو أمر ستكشفه تطورات 
إسرتاتيجي للوالايت املتحدة، ومن َثَّ أي نو يف القدرات العسكرية الياابنية سيكون إضافة إىل قوة 
الوالايت املتحدة، ال سيَّما أنَّ الضغوط االقتصادية اليت تعاين منها الوالايت املتحدة ستحدُّ من 
قدرة الوالايت املتحدة على مواجهة الصي منفردة، أو الدخول معها يف سباق تسلُّح متلك الصي 

قوة اقتصادية هائلة تؤهلها للدخول فيه. 
التداعيات 

إنَّ قرار طوكيو زايدة إنفاقها الدفاعي بواقع الضعف يف الـخمس سنوات املقبلة فضاًل عن 
إدخال أسلحة ذات طبيعة هجومية وإسرتاتيجية يكشف عن حتوُّل يف مدرك الياابن اإلسرتاتيجي 
َدام املسلح،  خبصوص بيئتها اإلقليمية والدولية، وتصاعد مؤشرات الصراع فضاًل عن احتماالت الصِّ
ال سيَّما يف ظل استضافتها لقواعد أمريكية، ووجود عسكري أمريكي سيكون مستهدفاً يف أي 

صراع حمتمل بي الصي والوالايت املتحدة)8(. 
جتدر اإلشارة إىل أنَّ شرق آسيا وحبر الصي اجلنويب يعدُّان من أكثر املناطق اليت قد تشهد 
صراعاً مسلحاً يف السنوات اخلمس املقبلة، سواًء بسبب اخلالف بي الصي والياابن بشأن جزر 
)سينكاكو( اليت ختضع لإلدارة الياابنية، أم بسبب النزاع حول اتيوان، أم الصراع حول مستقبل 
شبه اجلزيرة الكورية. ومن َثَّ فإنَّ طرق املواصالت والتجارة الدولية ستتأثَّر أتثُّراً كبرياً خصوصاً أنَّ 
ن أزمة  آسيا تُعدُّ حمرك االقتصاد العاملي، ممَّا سيعرض مشكلة ساللة التوريد على غرار ما حصل إابَّ

)كوفيد 19(.
كما أنَّ أيَّ صراع حمتمل يف شرق آسيا سيعرِّض إمدادات الطاقة للخطر، ممَّا سينعكس 
على أسعار الطاقة، ال سيَّما أنَّ آسيا اليوم تُعدُّ األكثر استهالكاً للطاقة العاملية، ممَّا سيؤدِّي إىل 
حصول فائض انجم عن تعذُّر وصول إنتاج الطاقة من دول اخلليج العريب والعراق إىل آسيا، وهو 
ما سيؤدِّي بدوره إىل اخنفاض يف أسعار الطاقة، وتراجع يف مداخيل هذه البلدان. ومن َثَّ ستكون 
املشكلة مركبة هلذه البلدان اليت ترتكز أسواقها يف آسيا: تراجع مداخيلها؛ بسبب خفض إن مل نقل 
توقُّف صادراهتا من النفط يف حالة تفجر أي صراع يف شرق آسيا من جهة، وارتفاع أسعار السلع 

األساسية نتيجة الصدام املسلح من جهة أخرى.  
8. Lendon, B., Chang, W., Jozuka, E. & Ogura, J. ibid.
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اخلامتة  
يبدو أنَّ احلرب األوكرانية، فضاًل عن تصاعد التوترات يف شرق آسيا قد نبهَّت صانع القرار 
الياابين إىل ضرورة تغيري التفكري اإلسرتاتيجي، واعتماد إسرتاتيجية دفاعية تقوم على ركيزتي: األوىل، 
تسليح الذات مع االعتماد على التحالفات، واألخرى: التخلِّي عن العقيدة الدفاعية اليت أتصلت 
يف مؤسسة صنع القرار والدستور الياابين منذ عام 1945، ممَّا انعكس يف املراجعة لإلسرتاتيجية 

الدفاعية الياابنية اليت اعتمدهتا الياابن للسنوات املقبلة. 
كما أنَّ هذا القرار ميكن أن يؤدِّي بدوره إىل زايدة اإلنفاق العسكري الصيين املرتفع أصاًل، 
والدخول يف سباق تسلح إقليمي مدفوع بسباق تسلُّح عاملي بي الصي والوالايت املتحدة، وهو 
ما سيقود بدوره إىل زايدة مؤشر اخلطر يف البيئة اإلقليمية لشرق آسيا، على أنَّ أيَّ ِصَدام مسلح يف 
شرق آسيا ستطال تداعياته إىل االمتدادات )اجليوبوليكية(، وخصوصاً إقليم الشرق األوسط املصدر 

الرئيس ملعظم ورادات الطاقة إىل آسيا.   
االستنتاجات: 

الياابن بقرارها زايدة إنفاقها الدفاعي والتخلي عن عقيدهتا الدفاعية قد أصبحت جزءاً من .  
منظومة الصراع بي والوالايت املتحدة وحلفائها من جهة والصي وحلفائها من أخرى. 

قد تفكر الياابن بضوء أخضر أمريكي خبيار التسلح النووي؛ جلر الصي إىل سباق تسلُّح .  
مع أكثر من طرف يبطئ من نوها االقتصادي. 

يف ظل سباق تسلُّح مصحوب ببيئة صراع تزداد احتماالت املواجهة املسلحة حىت مع وجود .  
أعلى درجات ضبط النفس، وهوما كشفته احلرب األوكرانية، لذا جاء القرار الياابين يف أعاله حتسُّباً 

هلكذا سيناريو. 
سيكون العراق والدول األخرى املنتجة واملصدرة للنفط إىل األسواق اآلسيوية أكثر املتضررين .  

ا( من زايدة منسوب التوتر يف شرق آسيا. اقتصادايً )وإسرتاتيجياً رمبَّ
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التوصيات: 
البحث عن أسواق بديلة للنفط العراقي فضاًل عن آسيا، والعمل على أتسيس أسواق للنفط .  

العراقي؛ حتسُّباً الحتمال حدوث ِصَدام مسلَّح، أو توتر يف آسيا حيول دون تصدير النفط العراقي. 
ا حباجة إىل الطاقة؛ بسبب .   تُعدُّ إفريقيا* سوقاً واعدة للنفط العراقي ألسباب عديدة، أمهُّها أهنَّ

النمو االقتصادي الذي تشهده القارة السمراء، والذي من املتوقَّع أن يزداد يف السنوات املقبلة. 
تُعدُّ جنوب إفريقيا البوابة اليت ميكن عن طريقها الولوج إىل القارة السمراء، ألسباب اترخيية .  

ابلنفط  اهتمامها  أبدت  إفريقية  اجلنوب  الطاقة  شركات  من  عديداً  أنَّ  سيَّما  ال  وجيوبوليتيكة، 
العراقي، يف إطار سعيها إىل أتمي احتياجاهتا من النفط مبا يتناسب وحاجة اقتصادها. 

*يقوم الكاتب اآلن إبعداد ورقة عن القارة اإلفريقية يف الدبلوماسية العراقية.                    


